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O FIRMIE

Unidruk istnieje na polskim rynku od ponad 25 lat. Firma stale 
dostarcza klientom krajowym i zagranicznym wysokiej jakości ob-
wody drukowane. Szereg inwestycji w coraz nowsze technologie 
doprowadził do znacznego wzrostu możliwości produkcyjnych. 
Firma stale zaopatrywana jest w nowoczesne maszyny, m.in. sitodru-
karkę pionową wraz z piecem, linię trawienia alkalicznego i szybki 
tester elektryczny typu flying probe. Ogromny park maszynowy 
daje możliwość wykonywania całego procesu produkcji na miejscu.
W skład zespołu wchodzi doświadczona kadra, która profesjonalnie 
podchodzi do potrzeb klientów. Produkty wykonywane są z dbałością 
o każdy detal. Unidruk to firma pełna praktycznych i ekologicznych 
rozwiązań. Posiada funkcjonujący System Zarządzania Środowi-
skowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015, a  także certy-
fikat Systemu Zarządzania Produkcją w zakresie sprzedaży płytek 
obwodów drukowanych spełniający wymagania normy PN-EN ISO 
9001:2015. Wszystko to wspomagane jest zintegrowanym systemem 
ERP, co znacząco ułatwia kierowanie procesem. Unidruk od lat ist-
nieje w czołówce polskich firm i jest solidnym partnerem w biznesie. 

OFERTA

W zakres naszych usług wchodzi kompleksowe wykonywanie ob-
wodów drukowanych jednostron-
nych, dwustronnych i wielowar-
stwowych:
 � nanoszenie masek przeciwlutowni-
czych w szerokiej gamie kolorów,
 � opisy montażowe,
 � złocenie chemiczne,
 � pasty węglowe,
 �maski zrywalne,
 � cynowanie bezołowiowe zgodne 
z dyrektywą 2002/95/WE  RoHS,
 � testowanie elektryczne i optyczne (AOI),
 � kompletny pakiet obróbki końcowej: frezowanie dowolnych kształ-
tów, nacinanie płytek do rozłamania,

 � szablony trawione SMD.
Pracujemy w programach  CAM 350 i Protel  DXP.  Przyjmujemy do 
realizacji projekty zapisane w plikach z programów: CAM350,  P-Cad, 
 Eagle, Altium, pliki  Gerber i wiele innych. W razie potrzeby wykonu-
jemy również dokumentację z rysunków technicznych.

MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE

 � laminat  FR-4, laminat z rdzeniem aluminiowym, teflon lub dowolny 
na życzenie klienta po uzgodnieniu,
 � grubość laminatu od 0,5 do 3,2 mm,
 � grubość miedzi: 18, 35, 70, 105 μm,
 �maksymalny format płytek 455×575 mm (większy format do indy-
widualnego uzgodnienia z działem projektowym),
 �minimalna średnica otworu 0,3 mm (po metalizacji 0,2 mm),
 �maksymalna średnica otworu wierconego 6,0 mm (większe otwory 
frezowane),
 �minimalna szerokość ścieżek 6 mils (0,15 mm),
 �minimalny odstęp ścieżka-ścieżka/ścieżka-pad 6 mils (0,15 mm),
 � wielkość padów w stosunku do otworu 6 mils (0,15 mm).

PROMOCJA DLA NOWYCH KLIENTÓW

Dla nowych klientów przygotowaliśmy ofertę promocyjną. 
Do pierwszego zamówienia przy podaniu w treści hasła: IRE2019, 
dokumentację techniczną niezbędną w produkcji wykonamy za 
darmo.  Oferta ważna do końca 2019 roku. Zachęcamy do pytań.
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